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1      Bakgrunn 

Frognmarkas Venner 

Frognmarkas venner arbeider for sikring av Frognmarka i nord og sør som friluftsområde 

gjennom en varig juridisk bindende markagrense. Frognmarkas venner arbeider også for at 

kulturlandskap, kulturminner og det biologiske mangfoldet i Frognmarka sikres og ivaretas for 

fremtidige generasjoner. Frognmarkas venner er en partipolitisk uavhengig forening og er 

tilsluttet foreningen Bærekraftige Follo 

Vi leverte en omfattende høringsuttalelse til KVU kryssing av Oslofjorden. Våre detaljerte 

momenter vedrørende valg av tunnel eller bro for RV23 er nedtegnet der. Uttalelsen følger 

vedlagt. 

Frognmarkas Venner gir i tillegg sin tilslutning til høringsuttalelsen fra alliansen «Nei til bro i 

indre Oslofjord». 

2      Frognmarkas Venner støtter NTPs forslag til prioritering av «RV23. 

Oslofjordforbindelsen, trinn 2.» 



Vi støtter de forslag til investeringer på RV23 som fremkommer i forslag til prioriterte 

investeringer i kapittel 21.3, korridor 3, tabell 25 (side 200) og, tabell 26 (side 201).  

Ved gjennomføring av det nå startklare prosjektet «RV23 Oslofjordforbindelsen, trinn 2» og 

bygging av «RV23 Dagslett-Linnes» og «RV23 Linnes-tilknytning E18» vil vi få en god 

forbindelse over fjorden fra E6 på østsiden til E18 på vestsiden for en samfunnsmessig 

forsvarlig investering. Samtidig spares fjordrommet og gjenværende natur på begge sider av 

Oslofjorden for store og ødeleggende inngrep. 

3      Frognmarkas Venner går mot videre utredning av motorvei med bro over 

nordre Håøya som erstatning for nåværende RV23 

Under kapittel 14.3. Motorveiplan inngår fjordkryssing med bro over nordre Håøya som en del 

av tiltak på riksveirute 5a, E134Drøbak(Vassum)-E39 Haugesund. Tabell 10 og 11 side 125 gir 

forventede tall på kostnad. 94,3milliarder og tidsbesparelse 2t 55min på hele strekningen. 

Total kostnad for bro over Oslofjorden ved nordre Håøya med tilstøtende veianlegg er ihht. KS1 

for KVU nå anslått til 23 milliarder. Tidsbesparelsen er ca.5-6minutter. Dette er en helt 

uforholdsmessig investering i forhold til tidsbesparelsen. Vi oppfordrer til å beholde natur, 

penger og til å vise sunn fornuft. Skrinlegg alternativet med firefelts motorveibro over indre 

Oslofjord og gjennomfør RV23 Oslofjordforbindelsen, trinn 2. 
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